
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a 
               Művelődési ház Könyvtártermében  megtartott üléséről.

Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

                         Szász János   polgármester
                         Czombos Ferenc alpolgármester                  
                         Gyöngyösi Péter képviselő
                         Homoki-Szabó József képviselő
                         Nagy János képviselő
                         Rádi Györgyi Magdolna képviselő
                         Torma István képviselő               (6 fő képviselő-testületi tag)
                   

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt körjegyző
                         Dr.Torma Andrea aljegyző 

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                         Tóth Vince Ügyrendi Bizottság tagja
                         Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
                         Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs 

           

Szász János polgármester
14 órakor megnyitom a képviselő-testület  ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítom,  hogy  a  képviselő-testület  határozatképes,  mivel  a  megválasztott  6  képviselőből 
mindenki jelen van, így a polgármesterrel jelen van 7 fő.
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére   Torma István és Nagy János   képviselőket kérem fel.

Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (7  igen)  
szavazattal elfogadja a 2012. január 25-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének és  
jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.



Szász János polgármester
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  az  egyebek  napirendi  pontok  közé  vegyük  fel  az 
alábbiakat:  a  Dél-alföldi  Ivóvízminőség-javító  Konzorcium  részére  tervezési  hozzájárulásként 
befizetett  és  fennmaradt  önerő  visszautalása  ügyében  való  döntéshozatal,  továbbá  a  Trió  tv 
ajánlatáról,  a gyermekszállításról,  a gépjárművásárlásról,  a fakivágásról,  Vezér Ferenc  Atya 
újratemetéséről, a Démász kábelrongálásáról és a számla elengedéséről, a sportpályára padok és 
világítás  elhelyezéséről,  a  Telenor  szerződésről¸  az  óvodai  állásról  valamint  a  MÁV 
területigénylésről szóló tájékoztatás.

Javaslatot teszek az ülés napirendjére az alábbiak szerint:  

1.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat és a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésé-
            nek első tárgyalása
            Előadó: Szász János polgármester

2.) Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
            tagönkormányzatai között a gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására
            létrejött megállapodás módosítása tárgyában 

Előadó: Szász János polgármester

           
3.) E g y e b e k:

a.) Előterjesztés a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként  
befizetett és fennmaradt önerő visszautalása ügyében döntéshozatal

b.) Tájékoztatás a Trió tv ajánlatáról
c.) tájékoztatás a gyermekszállításról  
d.) tájékoztatás favágás bejelentéséről
e.) tájékoztatás Vezér Ferenc pálos atya újratemetéséről 
f.) tájékoztatás a Démász kábelrongálásáról, a számla elengedéséről 
g.) tájékoztatás a sportpályára padok felszereléséről és a világítás kialakításáról
h.) tájékoztatás a Telenor szerződésről
i.) tájékoztatás az óvodai állásról
j.) tájékoztatás a MÁV kezelésében lévő területigénylésről
k.) Hanák Miklósné kérelme
l.) konyhai edények vásárlása  

4.) Zárt ülés:
           -Egyedi szociális  kérelmek  elbírálása

         Előadó: Toldi Zsolt jegyző

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(7 igen)  elfogadja a 2012. január 25-i  testületi ülés napirendjére tett javaslatot.
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I. napirend

Előterjesztés a Községi Önkormányzat és a Körjegyzőség
2012. évi költségvetésének első tárgyalására

Előadó: Szász János polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Tisztelettel köszöntöm az ülésen résztvevő két kolléganőt, Kovács Jánosnét és Feketéné Tarjányi 
Margitot,  akik  a  költségvetés  tárgyalása során segítségünkre  lesznek.  A 2012.  évi  költségvetés 
előterjesztésben szereplő előirányzatok alapja a 2011-es évi teljesítések. A Körjegyzőség, mint az 
Önkormányzat költségvetési szerve külön költségvetéssel rendelkezik. Az iskolának mint önállóan 
működő  költségvetési  szervnek  2012-től  külön  költségvetése  kell  legyen.  A  jelenlegi 
előterjesztésben  még  az  önkormányzattal  együtt  szerepelnek  az  iskola  tervszámai,  de  a 
költségvetési rendeletben már külön szerepeltetjük azokat. 

Toldi Zsolt körjegyző
A 2012. évi költségvetés előterjesztését a vonatkozó jogszabályok alapján készítettük elő az első 
tárgyalásra. A személyi juttatásoknál a minimálbér garantált összege, a közfoglalkoztatás garantált  
bére változott. A cafetériára vonatkozóan is tartalmaz az előterjesztés tájékoztatást. Mint eddig is  
most is két fordulóban történik a költségvetés tárgyalása.

Szász János polgármester
Van-e kiegészíteni valója az előterjesztést készítőjének?

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
A szöveges előterjesztésben leírtunk mindent. Nehéz volt összehozni a bevételi és kiadási oldalt.  
Felsoroltam azokat a jogszabályokat,  amelyek alapján elkészítettük az előterjesztést.  Nem volt  
mindenre  felkészülési  idő,  gondolok itt  az iskolára,  amelynek  önálló  költségvetése kell,  hogy 
legyen. Ez most még jelenleg együtt szerepel az önkormányzatéval, de a költségvetési rendeletben 
már külön fogjuk szerepeltetni. Ez a költségvetést fő összegében nem fogja érinteni, az iskola 10-
12 szakfeladata kikerül az önkormányzattól és külön kerül könyvelésre. Az iskolai finanszírozás 
marad csak benne.

Rádi Györgyi képviselő
Dolgozunk azokon a feladatokon, ami az iskola és az önkormányzat szétválásával jár. Amíg az 
önkormányzat  tartja  fenn  az  iskolát  a  végösszeg  ugyanannyi.  Kérdésem,  hogy  a  15  milliós  
tartalékunk mennyire valós?

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
A  tartalékunk  10.624.000  Ft,  a  becsült  15.000.000,-  Ft  a  2011.  évről  áthozott  szabad 
pénzmaradvány.  Meg  szeretném  kérdezni,  hogy  mi  legyen  a  tartalékkal?  Az  államháztartási 
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törvényben benne van,  hogy önkormányzati  vagyont is  bármikor  és bárhol zárolhatják.  Illene 
megtartani a tartalékot, hogy ha esetlegesen zárolásra kerül sor, ez a költségvetés végrehajtásában 
ne okozzon gondot. 

Rádi Györgyi képviselő
A bérek tervezésénél a minimálbérrel számoltunk. A nyolcadik pontban milyen egyéb juttatásról 
van szó?

Feketéné Tarjányi Margit  vezető-főtanácsos
A költségátalány 50 %-os lehet, az előző évi 100 %-al szemben, a 8-as pontban felsoroltakat a 
cafetérián belül  lehet  igénybe  venni.  A cafeteria  legkisebb  összege ötszöröse  a  köztisztviselői 
illetményalapnak, amely tartalmazza a juttatások munkaadót terhelő közterheit.

Rádi Györgyi képviselő
A munkahelyi  étkeztetésnél  a  konyhások 50  %-os  térítést  fizetnek,  amit  tavaly  jóváhagytunk. 
Rehabilitációs járulékot kell-e fizetni?

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Nem kell  fizetni,  azt  csak  az  óvoda  tekintetében  kell  fizetni,  az  iskola  és  az  önkormányzat  
létszáma alatta van a kötelezettséget keletkeztető határnak. 

Rádi Györgyi képviselő
A gáz és  a  benzinköltségeket  emeltük,  mert  ezek esetében árnövekedésre  került  sor.  Mennyi 
megtakarítás várható a körjegyzőség létrejötte miatt?

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos  
Petőfiszállás  esetében a körjegyzőség bevételi  és kiadási oldalát  nézve,  1.398.000,-  Ft-tal kerül  
többe a körjegyzőség, mint a kapott normatíva. Ha összehasonlítjuk az előző évvel és figyelembe 
vesszük azt a tényt, hogy nincs jegyzői álláshely, akkor 1.982.000,- Ft-tal kerül kevesebbe. 

Rádi Györgyi képviselő
A kis  értékű  tárgyi  eszközre  154.000,-  Ft  + ÁFA lett  tervezve.  Az iskolánál  két  számítógép 
romlott  el.  Ezeknek  a  megvásárlását  ebbe  az  előirányzatba  tegyük-e  bele,  mivel  nem  kis 
tárgyértékű eszközökről  van  szó.  Erre  a  tételre  van tervezve  a  Taninform program,  ami kb.  
70.000,- Ft körül van. 

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Itt az a probléma, hogy két számítógépet kell venni. A szakmai és informatikai normatívának a 
fele a Taninform program díja, a másik fele felhasználható informatikai eszközre. A kérdés az,  
hogy ide kell-e  még pénz vagy elég ennyi,  illetve,  hogy számítógép vásárlását  engedélyezi-e a 
testület.

Rádi Györgyi képviselő
Ezek pályázati gépek voltak, félő hogy több gépünk is elpusztul majd ezekből a gépekből az idő 
előrehaladtával. A számítógép értéke kérdéses még, kb. 100-150.000,-Ft körül lehet egy darab.

Czombos Ferenc alpolgármester
A  testület  tudomásul  vette  az  igényt  és  körbe  kell  járni  a  lehetőségeket,  utána  döntsön  e  
kérdésben. 
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Rádi Györgyi képviselő
A költségvetésbe a 2010-es évi túlóra van betervezve. Két üres álláshelyünk van, így is ellátjuk a  
feladatot, de több túlóránk van. Elképzelhető, hogy beleférünk a tervezettben szereplő összegbe,  
de ha gond lesz, akkor a testülethez fordulunk, azért is szóltam most. A területi pótlék kötelező-
e?

Toldi Zsolt körjegyző
A területi pótlék kötelező illetménypótlék. 

Nagy János képviselő
A Művelődési Háznál fél milliós növekményt látok a kiadási oldalon. Mi ennek az oka? 

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
A gáz és az áramdíj költsége miatt van ez a növekedés.

Nagy János képviselő
A  könyvtárnál  a  személyi  juttatás  miért  változott,  1.611.000,-  Ft  volt  tavaly,  most  pedig 
2.260.000.- Ft?

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos  
A könyvtár az általános iskola könyvtára, tavaly ez az összeg az iskola más szakmai feladatára volt  
betervezve. Nem létszámváltozás, hanem átvezetés történt. Minden dolgozó bére az általa ellátott  
feladat szerint felosztásra kerül. Ezen kívül itt jelenik meg a megbízási díj. 
  
Rádi Györgyi képviselő
Csak az én megbízási díjam szerepelhet itt. Mitől emelkedett meg ennyire ez az összeg?

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A tavalyi költségvetésben az iskolai feladatoknál szerepelt ez. 

Homoki-Szabó József képviselő
Az iskolai könyvtár miért ide van számfejtve, ezt nem értjük.

Nagy János képviselő 
Mi az oka a nagy emelkedésnek?

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A teljes bért osztja fel a rendszer, a vezetői pótlék is benne kell, hogy legyen arányosan.

Nagy János képviselő
A vezetői pótlék nem a könyvtárnál kellene, hogy szerepeljen. 

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A következő testület ülésre megnézzük pontosan a növekmény okait.

Nagy János képviselő
A tanyagondnoki szolgálatnál a javítás és az üzemanyag költség az, ami óriási tételt jelent. 

5



Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Nem lesz elég az előirányzat, ha az üzemanyagnak továbbra is megy az ára felfelé. Biztos, hogy 
nem lesz elég a 9 millió Ft, a javításra is többet terveztünk, de ha így romlik a kocsik állapota,  
akkor még erre kell tervezni.

Szász János polgármester
Kevesebbet kell használni a gépkocsikat a továbbiakban. A gyermekeket csak télen szállítanánk. A 
betegszállítás csak kedd és csütörtöki napokon lehetséges. 

Rádi Györgyi képviselő
Az összevont szülői értekezleten elmondtam, hogy az üzemanyagárak miatt március 1-től nem 
tudja vállalni az önkormányzat  a gyermekek szállítását. Egy vagy két család van, akik nem tudják 
megoldani a gyerekek szállítását. 

Szász János polgármester
Legutóbb  a  gépkocsik  javítása  200.000,-  Ft  volt.  Az  egyik  autó  helyett  szeretnénk  egy 
nyolcszemélyes kis buszt vásárolni. 

Homoki-Szabó József képviselő
Ha megszüntetjük a gyerekszállítást, felesleges a busz is. 

Szász János polgármester
A kocsik kopnak, a kisbusznál pedig ha több betegünk van, akkor is ki tudnánk használni. 

Homoki-Szabó József képviselő
Harcolok  a  tanyagondnoki  szolgálatért,  mert  államilag  is  támogatják  ezt.  Ha  szűkítjük  a 
szolgáltatást, azoknak az embereknek az érdekeit sértjük, akiért létrehoztuk. A betegszállításnál a  
kedd és a csütörtök nem tartható, mivel vannak olyan szakrendelések, amelyek nem ezeken a 
napokon van.  Nincs egyszerre annyi betegünk, hogy ki tudnánk használni az autót. 

Szász János polgármester
A téli időszakban történő gyerekszállításra gondoltam a kisbusz vásárlásánál. 

Rádi Györgyi képviselő
Lehet korlátozni a gyerekszállítást, de egy-két eset lesz amit nem tudunk megoldani. Az érintettek 
így is megköszönik a téli gyerekszállítás lehetőségét. 

Homoki-Szabó József képviselő
Kérdésem, hogy van-e szándékunk a sportpályát felújítani a megkezdett pályázat terhére? Ez egy 
két éves történet, amit csak húzunk, halasztunk. A tiszteletdíjunk lemondásával biztosíthatnánk az 
önrészt, én már ezt is kezdeményeztem. El kellene dönteni, hogy mi legyen. 

Rádi Györgyi képviselő
Konkrétan mi van benne a pályázatban?

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Öntözőrendszer kiépítése a pálya alatt, terület felújítás, füvesítés.
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Rádi Györgyi képviselő
A pálya felújítása mellett én is kiállok. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Azt - hogy ezen az ülésen szavazzunk igennel vagy nemmel a pályázat sorsáról - nem tudom 
támogatni. Körbe kell járni, s csak azt követően szabad érdemlegesen véleményt formálni. 
A konyhánál és a központi igazgatásnál a személyi juttatásoknál mi az oka az emelkedésnek? A 
bevételi oldalon nem találok utalást a porták eladására.

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
A konyhánál a bérminimum növekedéséből, a központi igazgatásnál a százalékos megosztásból 
adódik az emelkedés. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Mi az a százalékos megosztás?

Feketéné Tarjányi Margit vezető-főtanácsos
Egy pedagógus tanít felső tagozaton sajátos nevelési igényű gyereket és normál képességűeket. Az 
ellátott létszám arányában meg kell osztani a bérét.

Szász János polgármester
A sportpályára padok, székek, kivilágítás létrehozásával is támogatjuk annak felújítását. 

Toldi Zsolt körjegyző
A telkekkel kapcsolatban tájékoztatom a testületet, hogy amikor realizálódott az adás-vétel, akkor 
vezetjük át az összegeket a költségvetésben. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Nem egy lényeges költség a becsövezés és a locsolás. Ha viszont nem fordítunk a fenntartásra 
figyelmet, akkor még az is felesleges kiadás. A lényeg, hogy ne legyen egyeletlen, ne legyen gödrös 
és öntözve legyen.

Nagy János képviselő
A  focipályára  szerves  trágyát,  humuszt  kellene  hozni  és  egy  ideig  kitiltani  arról  a  részről  a  
focistákat, amelyet rendbe teszünk.

Homoki-Szabó József képviselő
Pályázaton meg lehetne ezt az egészet csinálni.

Czombos Ferenc alpolgármester
A költségvetés elkészítése kellően megalapozott, köszönet ezért a kollégáknak. 

Toldi Zsolt körjegyző
Kérem  a  képviselő-testületet,  hogy  az  önkormányzat  tekintetében  hozzon  határozatot.  Az 
önkormányzat vonatkozásában kellene dönteni, hogy módosításokat akar-e tenni a testület. 

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Szeretném tájékoztatni  a  képviselő-testület  tagjait,  mivel  az írásos előterjesztésben külön nem 
szerepel, hogy a dologi kiadásnál azokon a telkeken ahol zöldségeket termesztettünk a kútfúrás és 
a villanylekötés költsége 195.000,- Ft, az áramszolgáltatónak pedig kell 150.000,- Ft-ot kell fizetni. 
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A körjegyzőségnél a vásárolt közszolgáltatás soron 570.000,- Ft a vagyonkataszter és a műszaki 
ügyintéző  díja.  Az  üzemanyag díja  100.000.-  Ft-al   nőtt  a  tavalyihoz  képest,  ez  így  összesen 
670.000,- Ft lenne. 
A  pénzeszközátadásnál  a  rendőrség  támogatásánál  tavaly  50.000,-  Ft  értékben  üzemanyag 
támogatás szerepelt, most nem terveztünk. Kérdésem, hogy ide visszaépítsük-e az 50.000,- Ft-ot?

Homoki-Szabó József képviselő
A  sportkör  támogatására  20.000,-  Ft  van  betervezve,  szeretném  ha  legalább  50.000,-  Ft-ot 
megkapnánk.

Szász János polgármester
Legyen egy alapérték meghatározva a támogatás összegének.

Homoki-Szabó József képviselő
A szülői munkaközösség támogatását ne említsük egy lapon a sportegyesülettel. A tűzzsonglőrök 
kapnak 50.000,- Ft-ot, a sportegyesület pedig 20.000,- Ft-ot. 

Nagy János képviselő
A porták tekintetében a kútfúrás és a villanylekötés értéknövelő legyen, amelyet az eladási árban is 
érvényesíteni kell. Javaslom, hogy a tűzzsonglőröktől ne vegyük el a támogatást. 

Rádi Györgyi képviselő
A  mikulás  ünnepségre  lemondott  tiszteletdíjunkból  a  gyermekeknek  vásároltunk  mikulás 
csomagot és előadást biztosítottunk számukra. A civil szervezetek a támogatásokat azért kapják,  
mert olyan dolgokat csinálnak amelyek a falu érdekeit szolgálják. 

Nagy János képviselő
Az előadások alkalmával belépőjegyet nem kérnek a tűzzsonglőrök. 

Szász János polgármester
Az  alapösszeget  határozzuk  meg  a  támogatásoknál  és  ha  valamilyen  rendezvény  van  akkor 
eldöntjük, hogy mennyivel támogatjuk még őket.  

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
A rendőrség 50.000,- Ft-os támogatásával mi legyen?

Szász János polgármester
Támogatjuk a rendőrséget hellyel és internettel. 

Torma István képviselő
A polgárőrség kocsijával járnak a rendőrök, inkább a polgárőröknek adjuk az 50.000,- Ft-ot.

Szász János polgármester
A polgárőrök most 250.000,- Ft támogatást kapnak.

Toldi Zsolt körjegyző
Határozat formájában kellene dönteni a költségvetést érintő,  módosítani kívánt tételekről.

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Nekünk február közepéig  a költségvetési rendelet tervezetet be kell nyújtani a testületnek.
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Szász János polgármester
Megköszönöm a hozzászólásokat, amennyiben nincs több észrevételük a költségvetési tervezettel 
kapcsolatban, az előterjesztést az Önök által meghozott döntések figyelembe vételével szavazásra 
bocsátom.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú ( 7 igen) szavazattal  
a következő határozatot hozza:

10/2012. (I. 25.) ÖKT. határozat
A Községi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének első tárgyalása

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  előterjesztését  -  a  Községi  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetés 
tervezetére  - és a költségvetés végleges elkészítésénél az alábbi döntéseket kérik 
figyelembe venni:

• A továbbképzés költségére 50.000,- Ft-ot kerüljön beépítésre a petőfiszállási 
körjegyzőség tekintetében,

• A  műszaki  ügyintézőnek  100.000,-  Ft-al  több  díj  kerüljön  beépítésre  az 
üzemanyagár  növekedése  miatt,  ezen  tételekkel  nő  az  önkormányzati 
hozzájárulás összege.

• A rendőrség részére ne kerüljön betervezésre támogatás.

Toldi Zsolt körjegyző
A körjegyzőség petőfiszállási hivatala költségvetésének tervezetére is kellene határozatot hozni, 
hogy ezek a számok kerüljenek beépítésre az intézményi költségvetésbe.

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek Körjegyzőség Petőfiszállási 
körjegyzőségi hivatalának 2012. évi költségvetésére vonatkozó határozat-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazattal a 
következő határozatot hozza:
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11/2012. (I. 25.) ÖKT. határozat
Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér Községek Körjegyzősége
Petőfiszállási körjegyzőségi hivatalának 2012. évi költségvetése
   

H A T Á R O Z A T:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi Zsolt 
körjegyző  –  Petőfiszállás,  Pálmonostora  és  Gátér  Községek  Körjegyzősége 
Petőfiszállási  körjegyzőségi  hivatalának  2012.  évi  költségvetésére  vonatkozó  – 
előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

1.) A  Képviselő-testület  a  Petőfiszállás,  Pálmonostora  és  Gátér  Községek 
Körjegyzősége  petőfiszállási  körjegyzőségi  hivatalának  2012.  évi 
költségvetését  23.637  e  Ft  bevételi  és  kiadási  főösszeggel  kívánja 
meghatározni  a  körjegyzőség  költségvetésében  a  2.)  pontban  foglaltak 
szerint.

2.) A bevételi főösszeg összetétele:
-    állami támogatás kirendeltségre eső része:               2.331 e Ft
-    önkormányzati hozzájárulás:                                 21.306 e Ft
Összesen:                                                                   23.637 e Ft

    A kiadás teljes összege működési kiadás

3.) A képviselő-testület a petőfiszállási körjegyzőségi hivatal engedélyezett köz-
tisztviselő létszámát az alábbiak szerint kívánja meghatározni:

- 1 fő körjegyző
- 1 fő aljegyző
- 0,5  fő  ügyintéző,  valamennyien  lakosságszám  arányos  finanszírozásban 

Pálmonostora és Gátér  Község önkrományzatával,
- 5,5 fő ügyintéző Petőfiszállás Község Önkormányzata finanszírozásában.

Határidő: 2012. február 15.
Felelős:    Toldi Zsolt körjegyző
                Dr.Torma Andrea aljegyző

Szász János polgármester
Megköszönöm a két kolléganő munkáját akik a költségvetés elkészítésében dolgoztak.

Kovács Jánosné és Feketéné Tarjányi Margit 16 órakor távozik az ülésteremből.
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II. napirend

Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai között a 
gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására létrejött

megállapodás módosítása tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Mivel Kunszállás kivált  a gyermekjóléti  szolgáltatást fenntartó társulásból,  ezért szükség van a 
gyermekjóléti szolgáltatás feladatok tárgyában létrejött megállapodás módosítására.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzák meg a határozat tervezetet. 

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú ( 7 igen) szavazattal  
a következő határozatot hozza:

13/2012. (I. 25.) ÖKT. határozat
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás tagönkormányzatai között  a „gyermekjóléti
szolgáltatás feladatok ellátására „létrejött megállapodás
módosítása tárgyában

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jóváhagyja  a 
tagönkormányzatok  és  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzata  között  a 
gyermekjóléti  szolgáltatás  feladatok  ellátása  tárgyában  létrejött  megállapodás  III. 
számú módosítását.
Petőfiszállás Község Önkormányzata nevében felkéri a Polgármestert 2012. január 
1-jei hatállyal annak aláírására.
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Felelős:    Szász János polgármester
Határidő: 2012. január 31.

III. napirend

E g y e b e k:

a.) Előterjesztés  a  Dél-alföldi  Ivóvízminőség-javító  Konzorcium 
részére
     tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő visszauta-
      lása ügyében való döntéshozatal
     

Előadó: Szász János polgármester

Szász János polgármester
A  Dél-alföldi  Ivóvízminőség-javító  program  végrehajtása  érdekében  az  érintett  települések 
konzorciumba  tömörültek.  A  Konzorcium  a  program  előkészítés  költségeinek  támogatása 
érdekében  pályázatot  nyújtott  be.  A  DARFÜ  Dél-alföldi  Regionális  Fejlesztéi  Ügynökség 
Nonprofit  Kft.  tájékoztatás  szerint  a   program  előkészítését  követően  a  tervezési  alszámlán 
202.431.895,- Ft aktíva mutatkozik. A konzorcium 2011. 12. 07-i  taggyűlésén elfogadta, hogy 
ezen  fennmaradt  összeg  lakosságszám-arányosan  kerüljön  visszautalása  a  Konzorciumi  tagok 
részére.  A  településenként  visszafizetendő  összegek  70  %-a  2011.  decemberétől  kezdődően 
folyamatosan  kerüljön  kifizetésre  a  települések  részére.  Petőfiszállás  település  részére 
visszafizethető  összeg:  182.078,-  Ft.  Ez  miatt  szükséges  a  képviselő-testület  határozatának 
meghozatala. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (  7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

14/20121. (I.25.) ÖKT. határozat
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére
tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő visszauta-
ása ügyében döntéshozatal

     
H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Dél-alföldi 
Ivóvízminőség-javító  Konzorcium  Taggyűlésének  8/2011.  (12.07.)  TGY. 
határozata  alapján  nyilatkozik  arról,  hogy  a  Dél-alföldi  Ivóvízminőség-javító 
Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő 70 
%-át:  182  078,-  Ft-ot,  azaz  Egyszáznyolcvankettőezer-hetvennyolc  forintot  a 
51700038-11056311.  számú  bankszámlára  kéri  utalni,  melynek  tulajdonosa 
Petőfiszállás Önkormányzata. 
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Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János  polgármester

a.) tájékoztatás a Trió TV ajánlatáról

Szász János polgármester
A Trió TV ajánlata szerint  folyamatosan tudósítanának az önkormányzatok és a körjegyzőség 
munkájáról, ennek a költsége 800 000 FT+ÁFA/év lenne, amely összeg a három település között 
oszlana meg.

Czombos Ferenc alpolgármester
A  költségek  a  három  település  között  létszámarányosan  oszlanának  meg.  Mit  mond  a  két 
település ebben az ügyben tudjuk-e? Mit csinálunk abban az esetben ha a másik két település  
közül csak az egyik támogatja?

Szász János polgármester
Akkor visszamondjuk. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Óvatos lennék ebben a kérdésben, nem kis pénzről van szó.  Átgondolásra javaslom. 

Homoki-Szabó József képviselő
Mi volna ha a közös testületi ülésen tárgyalnánk erről közösen. 

Rádi Györgyi képviselő
Én nem vagyok oda a médiáért, nem támogatnám. 

Szász János polgármester
Lehet egy közös újság is, de az sem olcsó. Az eseményekről, a programokról tájékoztatni kell a 
lakosokat és fontos, hogy figyelemmel tudják kísérni a végzett munkát. 

Nagy János képviselő
A tévé csak egy kis réteghez jut el. Nem támogatom, akit tájékoztatni akarunk, azoknak nincs  
mód a vételre. 

Rádi Györgyi képviselő
Nagy nézettségről nem tudok. 

Szász János polgármester
Tegyük át a közös testületi ülésre ezt a napirendi pontot. Havi újság is lehetne, a lényeg az, hogy  
tájékoztassuk a lakosságot. 

Gyöngyösi Péter képviselő
Kamerára kellene beruházni,  s lehetne rögzíteni az eseményeket, és híradó formájában lehetne 
tájékoztatni a lakosságot az önkormányzat honlapján. 
  
Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja
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Úgy  gondolom,  hogy  meg  kell  mutatni,  hogy  mit  csinálunk  Valami  megoldást  kell  találni  a  
népszerűsítésre.

b.)Tájékoztatás a gyermekszállításról

Szász János polgármester
Korábban megkértük a képviselőket, hogy segítsenek személyszállító kisbuszt keresni.

Gyöngyösi Péter képviselő
Terepjáró mikrobuszt néztem, 8-9 személyes, ilyet használnak mindenfele.

Tóth Vince az Ügyrendi bizottság tagja
Ebből egy 10 éves autó vásárlási ára kb. 2 millió Ft körüli összeg lenne. Egy első kerékmeghajtású 
személyszállító  kisbusznak  lényegesen  kisebb  lenne  a  költsége,  mint  egy  négykerék 
meghajtásúnak, én ezt javasolnám. 

Gyöngyösi Péter képviselő
A mikrobuszt a gyerekek szállítására használnánk, s egy átlagos gépjármű a földúton meghal.  

Tóth Vince az Ügyrendi Bizottság tagja
Az első kerékmeghajtású autót javasolnám továbbra is. 

Rádi Györgyi képviselő
Az  ebédet  mindennap  szállítani  kell,  az  pedig  terepes  út.  Terepi  útviszonyokra  kell  autót 
vásárolni. 

Szász János polgármester
A gond az, hogy hét évesek az autóink, és nagyon sokat kell a javításukra költeni.

Rádi Györgyi képviselő
Nem tudom mi a megoldás, de a kisbusz hogy fog elmenni ezeken az utakon?

Gyöngyösi Péter képviselő
Véleményem, hogy megtartanám mind a két terepjárót, és ha van egy olcsóbb 9 személyes autó,  
azzal  a  személyszállítást  meg  lehetne  oldani.  Ha  elpusztul  a  terepjáró,  használni  lehetne  a 
harmadik autót. 

Homoki-Szabó József képviselő
Ha tudnánk egy olcsó autót venni, azzal meg lehetne oldani a gyermekszállítást. A földútjainkon 
nagyobb odafigyeléssel kell közlekedni, nem olyan rosszak az útjaink. Ha probléma van ott van a 
másik autó.

Czombos Ferenc alpolgármester
Arról volt szó, hogy fiatalítást csinálunk a gépjármű parkban, most meg egy öreg autót tervezünk 
beállítani. Fölösleges három autó, több fenntartási költsége jelenik meg. 3.5 millió Ft-ért egy első 
kerékmeghajtású  autót, már nem olyan rosszat lehet venni.
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Homoki-Szabó József képviselő
Maradjon meg a két terepjáró és próbáljunk meg egy kis buszt vásárolni. 

Szász János polgármester
Határozzunk  meg  egy  értéket,  1,5  millió  Ft-ot  és  ezen  az  összegért  keressünk  egy  első 
kerékmeghajtású autót. 

Homoki-Szabó József képviselő
A pályázatot kellene megpróbálni. Ha veszünk 6-8 éves autót, azon is lesz javítani való. 

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testületet, hozzon döntést arról, hogy 1.500.000,- Ft értékhatárig keressünk 
egy  ilyen  típusú  autót  és  bízzon  meg,  hogy  személyszállító  kisbusz  beszerzésére  ajánlatokat 
szerezzek be.
. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (  7  gen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

15/2012. (I. 25.) ÖKT. határozat
Személyszállító kisbusz
vásárlása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – személyszállító kisbusz beszerzéséről szóló -  előterjesztését, és úgy 
határoz,  hogy  megbízza  a  polgármestert,  hogy   1.500.000,-  Ft  értékhatárig 
személyszállító kisbusz beszerzésére ajánlatokat szerezzen be.

Felelős:    Szász János polgármester
Határidő: folyamatos

Szász János polgármester
A gyerekszállítás hogyan alakuljon tovább?

Rádi Györgyi képviselő
Korlátozni lehet, de teljesen megszüntetni nem lehet.

Nagy János képviselő
Ha a két legtávolabbi helyről hozzuk be a gyerekeket, akkor nem spóroltunk semmit. Folytassuk 
úgy ahogy eddig volt a tanév végéig. Ha azt az egyet elhozzuk, akkor a többit is hozzuk el.
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Czombos Ferenc alpolgármester
Nézzük  meg  a  normatívát  is,  amit  kapunk,  és  azt  ha  két  gyermek  elmegy,  akkor  mennyit 
veszítenénk. Ha útba esnek a gyerekek, akkor miért ne hozzuk be őket. Legfeljebb amikor rossz 
idő van és sehogy se tudja megoldani a szülő, akkor hoznánk be őket. 

Rádi Györgyi képviselő
A héten  még  bemegyek  a  hivatalba  és  összegyűjtjük  azokat  a  gyerekeket  akik  másképp nem 
tudnak az iskolába jönni, csak ha szállítjuk őket. Amennyire lehet szűkítsük le a szállítást, de nem 
szeretném, hogy ha azért mennének el a gyerekek, mert nem tudjuk őket behozni az iskolába.

Gyöngyösi Péter képviselő
Meg  kell  nézni  egy  Petőfiszállás  térképet,  azon  meg  kellene  jelölni  a  családokat  akiknek  a 
gyermekeit szállítjuk, s egy közös helyről kellene őket szállítani és visszavinni is. Onnan már ők is 
haza tudnak menni, lehet egy kicsit gyalogolni kell nekik.
 
Homoki-Szabó József képviselő
Én akkor sem fogom úgy szállítani a gyerekeket, hogy a szülő ne vegye át tőlem. Rám bízták a  
szülők a  gyerekeket az én felelősségem, hogy épségben hazajussanak.

Szász János polgármester
A betegszállítással kapcsolatban kedd és csütörtöki nap lett meghatározva.

Czombos Ferenc alpolgármester
A tanyagondnoki szolgálatért mi támogatást kapunk. A támogatást igénybe vesszük, így a feladat  
elvégzésére is koncentrálni kell. Azt mondták nekünk, hogy működik a betegszállítás.

Szász János polgármester
Meg  kellett  határozni  két  napot,  a  többi  napokon  külön  polgármesteri  engedéllyel  lehetett 
szállítani a betegeket.

Nagy János képviselő
Ha a betegnek megmondják, hogy mikor jöjjön, ezt mi nem korlátozhatjuk be.

Homoki-Szabó József képviselő
Hány beteg szállításáról van szó, nézzük már meg. 

Rádi Györgyi képviselő
Mennyi beteget szállítunk?

Homoki-Szabó József képviselő
Átlagosan 4-5 beteg szállításáról van szó hetente. 

d.)Tájékoztatás a favágás bejelentéséről
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Szász János polgármester
A fakivágásra egy  bejelentő lapot szerkesztettünk.. E nélkül fát külterületen nem lehet kivágni.

A községben a 24 postaládához 1-1 padot szeretnénk csináltatni és 1-1 hirdetőtáblát. A faanyag 
megvan, csak az elkészítés költsége merül fel kiadásként. 

Nagy János képviselő
A fakivágások során a tuskókat és a gallyakat  is el kellene vinni, nemcsak a vastag törzseket.

e.) Tájékoztatás Vezér Ferenc  pálos atya újratemetéséről

Szász János polgármester
A  sírfeltárást  végzők  bizonyított  tényként  kezelik,  hogy  Vezér  Ferenc  pálos  atya  földi  
maradványait megtalálták. Az újratemetéssel kapcsolatosan rendkívüli nagy elképzelések vannak 
felsőbb szinteken. 

f.) Tájékoztatás a Démász kábelrongálásáról, a számla 
      elengedéséről

Szász János polgármester
A temetőben munkát végző gépjárművek megrongálták a Démász kábeleit, s a kárukat ki kellett  
volna fizetni, de kérelmünkre elálltak a kártérítés érvényesítésétől.

g.) Tájékoztatás a sportpályára padok felszereléséről és a világítás
       kialakításáról

Szász János polgármester
A kispályára szeretnénk padokat felszerelni. A világítás kialakításának lennének költségei, például 
a kábel lekötés költsége. Ezeket a költségeket a költségvetés terhére kívánjuk megoldani.

h.) Tájékoztatás a Telenor szerződésről

Szász János polgármester
A Telenor 1997. márciusában bérleti szerződést kötött az önkormányzattal. A bérleti szerződést a 
Telenor  módosítani  szeretné,  mivel  a  bérelt  területre  a  Vodafone  is  szeretne  antennákat  és 
berendezéseket elhelyezni úgy, hogy a bérelt terület nagysága a szerződésben leírtakhoz képest 
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nem változna,  viszont  ezzel  a betelepüléssel  településünkön a Vodafone is jelentősen javítana 
jelenlegi hálózatának a jelviszonyain. A bérleti díjat minden év márciusáig kell leszámlázni nekik. 
Sikerült megegyezni velük a fizetett bérleti díj emeléséről.

i.) Tájékoztatás az óvodai állásról

Szász János polgármester
Az  óvodánál  be  van  töltve  az  álláshely.  Az  hogy  mi  lesz  szeptemberben,  visszakapjuk-e  az 
intézményt az  még kérdés.

Toldi Zsolt körjegyző
Amennyiben az önkormányzat visszakapja az óvodát, akkor az-az önkormányzat költségvetésébe 
kerül beépítésre. 
 

j.) Tájékoztatás a MÁV kezelésében lévő területigénylésről

Szász János polgármester
Kéréssel fordultunk a MÁV Vagyonkezelő Zrt-hez, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő, de a  
MÁV  Igazgatóság  kezelésében  lévő  szántó  művelési  ágú  ingatlan  kezelési  jogának 
önkormányzatunk részére történő átadásához járuljanak hozzá. Évek óta elhanyagolt állapotban 
van, emlékparkot szeretnénk ezen a területen létrehozni. 
A képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatást. 

k.) Hanák Miklósné felajánlása

Szász János polgármester
Hanák Miklóné a Fenyő presszó üzemeltetője egy felajánlást tett, hogy szeretné a presszó mögötti  
területet  a saját költségükön kitakarítani  és felújítani.  Ezzel  a megoldással szeretnének így egy 
parkolási és egy dohányzóhelyet kialakítani.
Mivel  önkormányzati  területről  van  szó,  megkérnék  Kis  Zoltán  műszaki  ügyintézőt,  hogy  a 
munkálatok megkezdése előtt jelölje ki a területet. 

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzon.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (  7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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25/2012. (I. 25.) ÖKT. határozat
Hanák Miklósné felajánlása

H a t á r o z a t:

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester előterjesztését - Hanák Miklósné  a Fenyő Presszó üzemeltetőjének 
felajánlásáról  -  ,  és  úgy  határoz,  hogy  az  ingatlan  tulajdonosaként  a  terület 
üzemeltető  általi  kialakításához  és  felújításához,  valamint  a  parkolóhelyek 
kialakításához hozzájárul.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  Kis  Zoltán 
műszaki ügyintézőt, hogy a  munkálatok megkezdése előtt a területet jelölje ki. 

Határidő: 2012. február 1.
Felelős:    képviselő-testület

l.) Konyhai edények vásárlása 

Rádi Györgyi képviselő
Amikor rendezvény van az egyháznál az önkormányzat konyhájáról kell az edényeket elkérni. Jó 
lenne ha nem kellene állandóan kéregetni. Nagyobb méretű fazék és lábas kellene.

Sinkó József a Pénzügyi bizottság tagja
Képviselői tiszteletdíj felajánlásból is meg lehetne oldani a beszerzést. 

Homoki-Szabó József képviselő
A konkrét igényt fel kellene mérni és úgy határozzuk meg az összeget.

Szász János polgármester
Javaslom, hogy 100.000,- Ft-ot szavazzunk meg az edények vásárlására. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (  7  igen)  
szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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16/2012. (I. 25.) ÖKT. határozat
Konyhai edények vásárlása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester – konyhai edények vásárlásáról – szóló  előterjesztését, és úgy határoz, 
hogy  az  edényzet  beszerzésére  100.000,-  Ft  összeg  erejéig  a  polgármester,  a 
képviselők, és a bizottsági tagok bizottsági tiszteletdíja és annak járulékai terhére 
fedezetet biztosít.
 
Az edényeket azok beszerzését követően a Petőfiszállási Plébánia részére korlátlan 
ideig térítésmentesen átadja. 

Felelős:    Szász János polgármester
Határidő: 2012. február 15.

Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület nyílt 
ülését 18 órakor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                         körjegyző

Nagy János                                                                      Torma István

jegyzőkönyv-hitelesítők
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